
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina FILOSOFIA Série: 3EM A B C D 

Professor JORGE ALVES DE OLIVEIRA Semana: 09 A 13 ago 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

Habilidades: 
1. Questionar o papel social do Estado e das leis. 
2. Reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normalmente aceitas pelo senso 
comum para o problema da desigualdade.  
 
Conteúdo: 
O Estado, as desigualdades e as leis 
 

Atividade a ser realizada: 
Leia com calma os textos abaixo (os textos verbais e os textos não verbais). 
 

 
 

Obs.: Procure considerar no seu posicionamento os vários cenários: 
1. Se você estivesse no cenário Igualdade. Se você estivesse no cenário Equidade. 
2. Se você estivesse no controle de um Sistema (político, econômico, trabalhista) que envolva Igualdade e Equidade.  
 
A Questão: 
Agora, de acordo com o que foi estudado sobre Discurso, teorias sobre o Estado, as diferenças e desigualdades, as leis, 
procure se posicionar frente ao tema. Na sua argumentação utilize as ideias e os autores apresentados nos outros 
roteiros de filosofia e nas aulas do CMSP. 
 
Atenção. Faça essa atividade com calma, com tranquilidade, observando a realidade a sua volta e analisando as 
palavras e seus implicações. Seja de fato um pesquisador e analista. 
 
Enviar para o e-mail jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br até o final desta aula. 
 
Obs.: Os alunos ausentes deverão procurar o professor na Escola até o final desta semana – 09 a 13 ago.  
 
 
 
 

mailto:jorgealveso@professor.educacao.sp.gov.br


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

 

Disciplina Geografia Série: 3º A, B, C 

Professor Fabiana Almeida Semana: 09/08 a 13/08 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 
 
Habilidade: Identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem Mundial, 
considerando questões geopolíticas. 
 
Conteúdo: A Nova Ordem Mundial 
 
Atividade a ser realizada: 
1. Assistir vídeo “Geografia - Nova Ordem Mundial”. 
2. Leitura de texto. 
3. Responder atividades (site Brasil Escola) 
 
Instrumentos para verificação de aprendizagem: 
Produção textual 
 
Habilidade: Analisar elementos históricos-geográficos que permitam diagnosticar diferentes argumentações 
socioculturais para explicar o conceito de América-Latina 
 
Conteúdo: Diversidade cultural na América Latina 
 
Atividade a ser realizada: 
1. Responder as atividades (Brasil Escola). 
2. Leitura de texto. 
3. Responder questões. 
 
Instrumentos para verificação de aprendizagem: 
Produção textual 
 
Atenção. Faça essa atividade com calma, com tranquilidade, observando a realidade a sua volta e analisando as 
palavras e seus implicações. Seja de fato um pesquisador e analista. 
 
Enviar as atividades via e-mail 3anoarvgeografia@gmail.com até o final desta aula. 
 
Obs.: Os alunos ausentes deverão procurar o professor na Escola até o final desta semana – 09 a 13 ago.   
 
 
 
 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina HISTÓRIA Série: 3ºA, B, C 

Professor ADOLFO FONTAN Semana: 09 a 13 de agosto 

mailto:3anoarvgeografia@gmail.com


Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidade: 
1 - Interpretar realidades histórico-sociais a partir de conhecimentos sobre a economia e as práticas sociais e culturais. 
2 - Analisar o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes 
agentes e forças sociais. 
 
Conteúdo: 
1 – Revolução Russa. 
2 – Segunda Guerra Mundial. 
 
Atividade a ser realizada:  

Observe a imagem abaixo. 

 

A charge representa um dos momentos iniciais da Segunda Guerra Mundial: 
1- Quem são os personagens representados na charge? 
2- A que momento está se referindo a charge? 
3- Os dois personagens foram responsáveis do que fatos? Faça um resumo sobre seu conhecimento desses fatos. 
 
Atenção. Faça essa atividade com calma, com tranquilidade, observando a realidade a sua volta e analisando as 
palavras e seus implicações. Seja de fato um pesquisador e analista. Os alunos que estão na aula em casa deverão 
enviar a atividade pelo e-mail arffontan@gmail.com  até o final desta aula. 
 
Obs.: Os alunos ausentes deverão procurar o professor na Escola até o final desta semana – 09 a 13 ago.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arffontan@gmail.com


 
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina Sociologia Série: 3º Ensino Médio 
Professor Damiane Petrucci de Rezende Siles  Semana: 09 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 
 
Habilidades:  
Distinguir e reconhecer o que são direitos civis, políticos, sociais e humanos. 
 
Conteúdo:  
Direitos Constitucionais 
 
Atividade a ser realizada: 
Observe a ilustração e identifique, quais foram os direitos violados nesta representação. 
 

 
Instrumentos de aprendizagens 

A participação efetiva na aula seja pelo Meet ou então presencial. Os alunos impedidos de participar, seja por 

quaisquer motivações, devem se dirigir à direção. 

 

Atenção. Faça essa atividade com calma, com tranquilidade, observando a realidade a sua volta e analisando as 
palavras e seus implicações. Seja de fato um pesquisador e analista. Os alunos que estão na aula em casa deverão 
enviar a atividade pelo e-mail mail dami.petrucci@gmail.com até o final desta aula. 
 
Obs.: Os alunos ausentes deverão procurar o professor na Escola até o final desta semana – 09 a 13 ago.   
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